
 

2. stjórnarfundur 

    Fundargerð          2015/2016 
 

Haldinn var stjórnarfundur mánudaginn 14. desember 2015 kl. 17:15 í Golfskála GKG. 

Mætt voru: Finnur Sveinbjörnsson formaður, Bergþóra Sigmundsdóttir varaformaður, Kristinn 

Jörundsson gjaldkeri, Símon Kristjánsson ritari, meðstjórnendur Gunnar Jónsson, Jón K. Baldursson, 

Þorgerður Jóhannsdóttir, varastjórn Einar Gunnar Guðmundsson, Sigmundur Einar Másson og Agnar 

Már Jónsson framkvæmdastjóri. 

 

Fjarverandi Ragnheiður Stephensen 

 

Símon Kristjánsson ritaði fundargerð. 

 
Fundargerð síðasta fundar 

Fundargerð síðasta fundar lögð fram og samþykkt. Ákveðið að hér eftir verði fundargerðir stjórnar 

settar á heimasíðu GKG. 

Starfsemi liðins mánaðar, byggingarframkvæmdir og fjármál  
AMJ fór yfir stöðuna en GKG er að skipta á milli tölvukerfa þ.e. farið yfir í DK hugbúnað, verið er að 

vinna í að flytja gögn á milli. Byrjað að bóka í nýju kerfi. Fjármál á pari miðað við áætlun.  Breytingar 

á félagatali 15 hættir og 55 nýir búnir að skrá sig. Rætt um að kanna hjá þeim sem hætta af hverju þeir 

eru að hætta. AMJ mun skoða hvernig best er að framkvæma það. Bygging íþróttamiðstöðvar er nokkra 

daga á eftir áætlun og verið að undirbúa sjálfboðavinnu félagsmanna í umsjá Sigurfinns Sigurjónssonar. 

 

Starfsáætlun 2015-2016 
Áætlun hefur verið send á stjórn GKG 

 

Ákveðið að hafa stjórnarfundi þriðja miðvikudag í hverjum mánuði.  

 

AMJ mun leggja fram lista yfir þá sem eru heiðursfélagar og hafa fengið gullmerki GKG. Mikilvægt að 

stjórn GKG fylgist vel með vinnu við aðalskipulag Garðabæjar sem er í vinnslu. 

 

Nefndir GKG 

Ákveðið að endurskoða nefndir GKG hvað nefndirnar gera og hvernig þær eru skipaðar FS mun fylgja 

þessu eftir. 

 

Formenn skipaðir í eftirfarandi nefndir formenn munu síðan manna nefndirnar. 

Formaður kvennanefndar _______ Þorgerður Jóhannsdóttir 

Formaður mótanefndar  _______Jón K. Baldursson 

Formaður vallarnefndar  _______Bjarmi Guðlaugsson. FS mun ræða við Bjarma. 

Formaður byggingarnefndar______Guðmundur Oddsson 

 

Ákveðið að athuga með nýja nefnd markaðsnefnd vegna breytinga á rekstri GKG á næstunni. 

 

AMJ mun senda stjórn stefnumótunarskjal til framtíðar sem starfsmenn GKG hafa verið að vinna. 

 

Afmörkun Íþróttamiðstöðvar á lóðinni. 

Er í vinnslu hjá Garðabæ. 

 

Önnur mál. 

 JKB  hefur áhuga á að nota Dropbox  fyrir stjórnarfundargögn AMJ klárar. 

 ÞJ óskaði eftir frekari upplýsingar um hvernig formenn nefnda vinna. 

 

Hola í höggi 



 

 Ritari hefur haft umsjón með skráningu þeirra stjórnarmanna sem fara holu í höggi og er þetta 

hugsað sem hvatning til þeirra sem hafa ekki ennþá náð þessum áfanga.  

1. Símon Kristjánsson hefur farið holu í höggi þrisvar sinnum. 

2. Sigmundur Einar Másson hefur farið holu í höggi einu sinni. 

 

Fundi slitið kl. 18.30. Næsti stjórnarfundur verður miðvikudaginn 20. janúar kl. 17.15. 


